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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN VĂN LÃNG                                      Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

           

  Số: 30/TB-UBND                                    Văn Lãng, ngày 09 tháng 01 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả phúc khảo trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2018 huyện Văn Lãng 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 

28/12/2012 của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Hướng dẫn số 157/HD-SNV ngày 29/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND cấp huyện năm 2018; 

Trên cơ sở kết quả tại Báo cáo số 07/BC-HĐTD ngày 09/01/2019 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 huyện Văn Lãng báo cáo kết 

quả phúc khảo trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 của huyện. 

UBND huyện thông báo kết quả phúc khảo trong thi tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2018 huyện Văn Lãng, như sau: 

1. Hoàng Thị Huế, đề nghị phúc khảo: 

- Điểm bài thi viết kiến thức chung: 30,0 điểm; tăng 2,5 điểm. 

- Điểm bài thi viết môn ngoại ngữ: 38,0 điểm; giữ nguyên điểm. 

Kết quả thi tuyển không có sự thay đổi. 

Nội dung Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND 

huyện Văn Lãng và được đăng tải trên website UBND huyện Văn Lãng: 

http://www.langson.gov.vn/vanlang/  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo kết quả phúc khảo trong kỳ 

thi tuyển viên chức năm 2018 như trên./. 
 

                           CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:               

 - Sở Nội vụ;  

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - Phòng Nội vụ; 

 - Thí sinh Hoàng Thị Huế;                                                                                

 - Lưu: VT.                                                   

                                                                                                Nguyễn Đình Trường   

http://www.langson.gov.vn/vanlang/

